Voorwaardelijkheidsverklaring
Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers van SPW
SPW probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling in de periode van 31 juli
van het afgelopen kalenderjaar tot 31 juli van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Dit noemen wij
onze ambitie. Uw pensioen is per 1 januari 2018 over 2017 met 0,22% verhoogd. Onze ambitie was
1,40%.
SPW heeft het pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:




Over het jaar 2016 (per 1 januari 2017) met 0,00%. Onze ambitie was 0,00%. De prijzen
gingen toen met 0,32% omhoog.
Over het jaar 2015 (per 1 januari 2016) met 0,02%. Onze ambitie was 0,80%. De prijzen
gingen toen met 0,60% omhoog.
Over het jaar 2014 (per 1 januari 2015) met 0,18%. Onze ambitie was 0,60%. De prijzen
gingen toen met 0,98% omhoog;

Toekomstige indexatie
SPW betaalt de toekomstige verhogingen van het pensioen uit beleggingsrendement. U heeft door
eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen
in de toekomst. Ook in de toekomst zal een besluit tot een verhoging gebaseerd worden op de
financiële positie van het fonds. Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen kunnen
indexeren.
Houdt uw pensioen zijn waarde?
SPW gebruikt de term indexatie of verhoging voor het mee laten stijgen van uw pensioen met de
prijsontwikkeling. In de Pensioenwet wordt dit toeslag genoemd.
Inhaaltoeslag
SPW kan besluiten om indexaties die in het verleden niet of niet volledig zijn toegekend, alsnog toe te
kennen. Ook kan SPW besluiten een doorgevoerde verlaging van de pensioenen te beëindigen. De
gemiste indexatie over 2009 tot en met 2017 is maximaal 12,98%.
Pensioen verlagen
Als er een tekort is moet SPW in het uiterste geval uw pensioen verlagen. In de afgelopen jaren
hebben wij uw pensioen niet hoeven verlagen. Wij verwachten dat wij ook in de komende jaren uw
pensioen niet hoeven te verlagen.

Meer informatie over het toeslagenbeleid kunt u vinden op onze website www.spw.nl.

